
Zarządzenie nr 160/2020.RW 

Rektora Podhalańskiej Państwowej 

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

z dnia 15 października 2020 r. 
  

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w formie stacjonarnej w Uczelni 

i prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

  
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1, art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 43 ust. 2 i ust. 4 pkt 2 Statutu PPUZ w Nowym Targu oraz  

§ 13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od  

17 października do 15 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia na studiach są prowadzone  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zasadami określonymi  

w Zarządzeniu nr 99/2020.RW Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 14 września 2020 r.  

w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiach magisterskich, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 4. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 

odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych 

w Zarządzeniu nr 44/2020 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 22 maja 2020 r. (z późn. zm.) 

w sprawie wytycznych dotyczących zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich podczas przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 2 

1. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, konsultacje dla studentów prowadzone są wyłącznie  

w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zasadami 

określonymi w Zarządzeniu nr 117/2020.RW Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia  

1 października 2020 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dla studentów przez nauczycieli 

akademickich. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzenie konsultacji w formie zdalnej nie wymaga 

występowania z wnioskiem do Dyrektora instytutu/jednostki wspólnej, o którym mowa w § 1  

ust. 3 Zarządzenia nr 117/2020.RW Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 1 października 2020 r. 

 

§ 3 

1. Zajęcia na studiach, o których mowa w § 1 ust. 1, są prowadzone z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie 

studiów. 

2. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w okresie, o którym mowa w § 1 

ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie wlicza się do puli 50% 

liczby punktów ECTS, które mogą być realizowane w formie zdalnej, chyba że standardy 

kształcenia dla kierunku stanowią inaczej. 

 

§ 4 

1. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, praktyki 

zawodowe, w tym staże mogą być realizowane zgodnie z ich programami w jednostkach z którymi 



Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia, z zachowaniem zasad ograniczających ryzyko 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, określonych w odrębnych przepisach. 

2. Decyzję w sprawie formy realizacji zajęć terenowych, które prowadzone są na otwartej przestrzeni 

podejmuje Dyrektor Instytutu, mając na uwadze zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa 

podczas ich realizacji. 

 

§ 5 

Prowadzący zajęcia są zobowiązani do przekazywania Dyrektorom Instytutów/jednostki wspólnej 

comiesięcznych raportów z realizacji kształcenia w formie zdalnej, za pośrednictwem sekretariatów 

właściwych Instytutów/Jednostki wspólnej, w terminie 7 dni po zakończeniu danego miesiąca, według 

wzoru, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 6 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. studenckich i kształcenia, 

Dyrektorom instytutów/jednostki wspólnej oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. cyfryzacji dydaktyki. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
           

          REKTOR 

                                    dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, 

                               prof. uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 160/2020.RW 

Rektora PPUZ w Nowym Targu 

z dnia 15 października 2020 r. 

Raport z realizacji kształcenia w formie zdalnej 

Instytut …………….. PPUZ w Nowym Targu 

za miesiąc……………………..  

 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu/ 

modułu zajęć 
Kierunek 

Poziom studiów/ 

rok studiów/ 

forma (S, N) 

Data realizacji zajęć 

wg harmonogramu 

oraz liczba godzin 

Rodzaj platformy e-learningowej 

wykorzystywanej do prowadzenia zajęć 

w formie zdalnej (ZOOM, Google 

Classroom, Moodle) 

1.           

2.          

3.           

4.           

5.           

6.           

7.          

 

 

                  

                         …………………………………… 
                  Data i podpis prowadzącego zajęcia 

 


